
 
A OURIVESARIA, JOALHARIA E  RELOJOARIA   
NA  BAIXA  E  CHIADO 
 
 
O COMÈRCIO DE OURIVESARIA, JOALHARIA E RELOJOARIA  
  

 
Ourivesaria Aliança 
Rua Garrett 50 
Tel. 21342 34 19 
 
 
Fundada em 1902, o actual estabelecimento data de 1939 da 
autoria do arqtº Oliveira Ferreira, decoração Luís XV, fachada 
em ferro trabalhado. O tecto pintado de Alves Cardoso de 1914 
representa a Toilette de Vénus. Nos anos 1940 uma ampliação 
abriu um belo salão na parte posterior da loja.  
 

 
 

Ana & Carlos Joalharia e Antiguidades Ldª 
Rua das Portas de Santo Antão 27 

Tel. 21 343 20 92 
 
 
Onde foi uma espingardaria é desde 2006 uma vistosa 
joalharia, armários e balcão em madeira de castanho e tampo 
de mármore branco, vindo duma extinta farmácia, espaço que 
se abre para a rua por uma ampla montra torneada no canto. 
 
 
 
 

Joalharia Angolana Ldª 
Rua dos Fanqueiros 59 
 
 
Em 1956 teve o seu registo na Contrastaria de Lisboa, o nome vem 
das muitas trocas comerciais com aquela ex-colónia. A elegância da 
Joalharia Angolana reflecte-se ainda no alumínio dourado e nos vidros 
da montra, em cantos arredondados vindos de França.      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



António Joalheiros  
Ourivesaria Ancora - Rua D.Duarte 1– A   Tel. 21 346 

27 97 
Ourivesaria Mourão -  Rua da Prata 200– 202 Tel. 21 

887 90 98 
 
 
O Sr.António Santos Quaresma é o proprietário da 
Ourivesaria Âncora fundada em 1971, decorada de 
madeira clara e azul forte, e desde 1987 da 
Ourivesaria Mourão, fundada em 1951, na rua da 
Prata, com uma decoração de época, metal ouro.  
 
 
 

 
Ourivesaria Atlântico Ldª 
Rua do Ouro 106-108 
Tel. 21 342  53 08 
 
 
È uma muito cuidada e elegante ourivesaria, toda ela em alumínio 
dourado, provavelmente da fundação, 1965, por Fernando Gaspar, 
Joaquim Pestana e Aníbal Castro. Uma pequena vitrine encastrada 
num lado da esquina, com recorte ondulado, dá o toque condicente 
com o nome da firma.  
 
 
 
 
 

Augusta Joalheiros  
Rua Augusta 106 -108 

Tel. 21 346 06 16 
  
 
No gaveto com a R.S.Nicolau, uma passagem para o belo,  do 
arqtº.Francisco Benito Serrano, concebida em 1987 pela 
gerente, Irene Pimentel e pelo fundador, seu pai: mobiliário em 
amarelo, calcário bojardado, o granito no chão, boa luz. 
 
 
 
 

Ourivesaria Araújos, ldª 
Rua Áurea 261 
Tel. 21 346 78 10 
 
 
Fundada  pelo avô do Sr. Jorge Araújo em 1878, tem um tecto 
com tela pintada por Domingos Costa, moldura pintada em 
fresco, móveis em madeira preta bem torneada, chão de 
mármore preto do Zimbabué, fachada em ferro trabalhado. 
Uma pérola de elegância e bom gosto 
 

 



Joalharia Áurea 
Rua do Ouro 170  
Tel. 21 342 69 95 

 
Fundada em 1919 num quarteirão mais abaixo da mesma rua, 
foi a partir de 1930 propriedade de Manuel Faria Machado, 
mudando para a actual localização. Vasto estabelecimento, 
com sobreloja, decoração dos anos 1970-1980, expõe uma 
caravela em prata e um relógio Império também em prata 
maciça.  
 
 
 

A.P.Teixeira – Joalharia, Ourivesaria, Relojoaria Ldª 
Rua Barros Queirós 68 
Tel. 21 886 14 54 
 
 
Fundada em 1931, a Aires, Pinto & Teixeira Ldª. tem 
decoração de 1988, que lhe dá amplidão: inox brilhante, liso 
nas molduras das montras e vitrines interiores, martelado nos 
intervalos, conjugando bem com a madeira clara dos balcões, 
 
 

 
 

Barateiro S.Domingos – Ourivesaria 
Rua Barros Queirós 56 

Tel. 21 886 40 14 
 
 
A Emídio Monteiro Ldª, estabelecida em 1948, de vitrines e balcões 
de aros curvos em madeira de castanho, montras e porta em 
alumínio canelado dourado, à anos 1960-70, o emblemático relógio 
Junghans, popularizou-se com a oferta de alianças às Noivas de 
S.António.    
 
 

 
 
 
 
 
Ourivesaria Barbosa & Esteves ldª 
Rua da Prata 293 a 297 
Tel. 21 342 17 28 
 
 
Fundada entre 1890 e 1892, continua na mesma família e tem 
uma decoração interior e fachada dos arqtº Cotinelli Telmo e Luís 
Cunha, cores preta nos balcões e vitrines, lampiões no tecto de 
forma quadrada, reproduzindo o cubo, forma inicial da loja.   
 
 
 

 



Barreto & Gonçalves Ldª – Joalheiros  
Rua das Portas de Santo Antão 17 

Tel. 21 342 47 89 
 
Fachada em ferro trabalhado, vermelho, da fundação em 1920, 
a remodelação em 2003, preservou o lustre, o tecto com 
pintura,   o vidro pintado ostentando o nome da firma sob o 
arco perfeito da porta para a retaguarda e as vitrines em boa 
madeira.  
 
 
 
 
O Baú – filigranas em ouro e prata 
Rua da Prata 219 
Tel. 21 342 86 78 
 
É uma loja ao estilo dos anos 1970-80, de balcões e vitrines em boa madeira castanha, original tecto 
falso de lamelas de acrílico branco.    
 

Boutique dos Relógios 
Armazéns do Chiado – rua do Carmo 2 

www.boutiquedosrelogios.pt 
 
Uma das lojas da cadeia que representa prestigiadas marcas de relógios e cronómetros suíços, fundada 
pelo grupo Kolinski em 1997, é propriedade da Tempus Distribuição, S.A. Espaço moderno e muito iluminado, vende 
relógios para todo tipo de uso ou para colecção. 
 
Ourivesaria Branca de Brito  Sucrs. Ldª 
Rua Correeiros 53, 2º-D 
21 346 79 00  
Uma prestigiada casa de alta joalharia com muitos anos de existência. 

 
 

Ourivesaria Butinel 
Rua João das Regras 3-A 

Tel. 21 886 56 51 
 
Aberta nos anos 1980, decoração dessa época, de madeira 
escura envernizada, espelhos e metal dourado, com brilho e 
em bom estado de conservação. Na fachada, o arco no canto 
inferior esquerdo como que suporta a montra e chama o olhar.   
 
 
 
 

Joalharia do Carmo 
Rua do Carmo 87 – B 
Tel. 21 342 30 50  
 
 
Fundada em 1924 continua na família dos fundadores. A 
fachada em meio-arco, ricamente decorada a ferro forjado 
com o emblema da firma, o interior, Arte Deco, com dois 
lustres em bacarat, abat-jours verdes, armários de mogno 
escuro, de origem da firma, com seda selvagem revestindo o 
fundo, conferem um ambiente intimista.  



Cartier 
Rua Garrett 53 – 59 

Tel. 21 323 23 00 
 
 
Primeira joalharia da marca em Lisboa, aberta em 2001 com o 
desenho de Jean Michel Willemotte, o arquitecto do Museu do 
Chiado, é ao negro da ardósia e ao ferro que vai buscar o 
essencial da decoração: linhas direitas, fachada e tectos altos, 
paredes brancas, destacam o exposto.  
 
 

Joalharia Correia (Antiga A.Correia & filho Ldª) 
Rua do Ouro 245 – 247 
Tel. 21 342 73 84 
 
 
Mobiliário  do inicio do sécº.XX, desde 1997 de uma família 
vinda de Angola onde trabalhavam da mineração até à 
lapidação, é no comércio das pedras preciosas que este 
estabelecimento se destaca. Uma vitrine ao fundo mostra uma 
variedade de peças raras.,  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ourivesaria Crisólita 
Rua da Prata 247 
Tel. 21 342 00 61 

 
A Ourivesaria Sousa e Furtado Ldª fundada em 1974, em 
meados de 1990 deixou os relógios e hoje promove novos 
designers de joalharia, em conjunto com filigranas, ouros e 
pratas tradicionais. 
 
 
 
 

Ourivesaria David  Ldª 
Rua da Prata 281 – 283 
Tel. 21 346 04 46 
 
 
Em 1944 fundou-a Faustino David e em 1952 foi tomada pelo 
pai dos actuais donos. Tem uma apresentação rica, de grande 
escolha e variedade de peças, que segundo o Sr. José Tavares 
de Carvalho, “todas nacionais, feitas no Porto e Gondomar”. 
 
 

 
 



Ourivesaria Diadema 
Rua do Ouro 166 
Tel. 21 342 13 62 

www.ourivesariadiadema.pt 
 
 
Com decoração dos anos 1990, é um elegante 
estabelecimento, madeiras de castanho escuro, paredes 
forradas de vitrines iluminadas, balcões alinhados de ambos os 
lados, o que dá a quem entra a sensação de bom gosto.    
 
 

 
Joalharia Diva Ldª 
Rua do Ouro 176 
Tel. 21 342 63 95 
 
 
Firma tomada em 2004, foi remodelada num estilo moderno, é 
uma joalharia de peças inovadoras, para gostos mais jovens, de 
alguns criadores nacionais, alem da tradicional ourivesaria 
portuguesa, apresentando também peças exclusivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ourivesaria O Dobrão 
Rua de S.Nicolau 113 

Tel. 21 346 99 50 
 
Desde 1990 na rua do Crucifixo com o negócio de 
numismática, evoluiu depois para as pratas e ouros usados, 
dobrões de ouro e relógios de bolso Pathek Philippe, sendo 
uma exposição permanente de peças de prata portuguesa, 
antigas ou actuais.  
 
 
 
 

Ourivesaria Dólar  
Prª da Figueira 7– B 
Tel. 21 342 83 04 
 
 
Ourivesaria e relojoaria criada em 1967 e que mudou de 
gerência em 2008. 
 
 
 
 



 
Ourivesaria Dragão de Prata Ldª 

Rua da Prata 237  
Tel. 21 346 21 15 

 
Ourivesaria desde 1969, bem representativo do seu tempo, o actual 
proprietário, sr. Eugénio Hermínio Ramos, tomou-a em 1992/3 
especializando-a sobretudo em filigranas de Gondomar e em 
ourivesaria tradicional portuguesa.  
 
 

 
 
 
 
 
Ourives 3 + 1  D.F.Ribeiro  Ldª -  
Rua da Prata 147 
Tel. 21 347 52 87 
 
 
Sede em Gondomar, vende sobretudo filigranas exclusivas, feitas 
na Póvoa de Lanhoso. Neste espaço desde 2005, com arranjos 
muito simples, valoriza as bonitas peças expostas com muita luz, 
cor branca e móveis de cor clara. 
 
 
 

 
 
 

Ourivesaria Eloy de Jesus 
Rua Garrett 45  

Tel. 21 342 62 19 
 
 
Fundada em 1897 na rua de S.Paulo, foi em 1923 que se mudou 
para a rua Garrett onde apresenta a fachada de origem, desenho 
de motivos vegetais em ferro e nas duas portas o monograma da 
firma pintado a dourado.  
 
 

 
 
 
Empório da Prata 
Rua do Alecrim 107-109 
Tel. 21 322 44 64 
www.emporiodaprata.com 
 
 
Moderno e grande estabelecimento de 1989, de decoração aberta e 
de bom gosto jogando com os arcos antigos e a luz, montra ampla 
para peças modernas e de vanguarda, uma renovação da prataria 
em Lisboa.    
 



 
Ourivesaria O Espadim  

Rua de S.Nicolau 107-111 
Tel. 21 347 62 16 

 
Fundada em 2006 com uma decoração ampla e estantaria 
em madeira, é dos mesmos proprietários de O Dobrão,  
situado em frente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ourivesaria Ferreira Marques ldª  
Rossio 7 a 9 
Tel. 21 342 37 23 
 
Fundada em 1926, fachada Arte Nova, ferro forjado pintado a 
verde, monograma dourado nas portas, vidros decorados sobre 

as montras. A vasta sala, soalho de madeira, o tecto de estuque trabalhado, donde pendem seis 
lustres, armários e balcões de origem, duas colunas de mármore verde de Itália, ao fundo da sala 
duas pinturas românticas e vidro pintado encimam a porta.  
 
 

Ourivesaria e Relojoaria Fios do Passado 
Prª. Figueira 8 E 

Tel. 21 347 23 11 
 
 
Casa aberta em Janeiro 2009 “nome que tem a ver com o 
artigo usado, antigo”, por dois novos empresários, que 
sem serem relojoeiros, são especialistas na compra e 
venda de relógios usados, mormente os Rolex, que 
expõem nas montras com gosto e grande variedade. 
Também negoceiam com prata do séc.XVII e peças de 
Lisboa coroa e Porto coroa.  
 
 
 
 
Gabriel Ribeiro  
Rua dos Douradores 82 
Tel. 21 887 90 21 
 
Aberto em 2001, é um estabelecimento muito singelo, de tabuleta e fachada pintada a verde com o 
nome da firma, de compra e vende ouro, prata, jóias. 
 
 
 
 
 
 
 



Joalharia Garsil Ldª 
Rua Áurea 266 
Tel. 21 347 37 69 
 
 
José Garção, para quem “ourives é uma profissão de criação 
ilimitada, de plena liberdade e imaginação, só condicionada 
pela bolsa do cliente ou disponibilidades do ourives”, 
trespassou esta loja em 2002, antes Gema Joalheiros.  
 

 
 

Ourivesaria Granada 
Rua Augusta 155 
Tel. 21 342 84 51 

 
Fundada em 1975 foi tomada pelo actual proprietário em 
1988, Sr.Horácio Zagalo. Oferece desde relógios e 
respectivos acessórios,   pequenas lembranças em prata e 
ouro para turistas e não só, até peças de prata e moedas em 
ouro.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Hansagema – Minerais e Gemas Ldª 
Rua da Misericórdia 12-20 – Espaço Chiado ljª 30 
Tel. 21 342 33 70 
 
À entrada do Espaço Chiado, aberto em 1994, a decoração é da 
arqtª. Fernanda Lamelas, vitrines de suave luz, exposição 
aberta, oferece criações próprias e de outras marcas, em ouro, 

prata, pedras (semi-)preciosas bem como  joalharia tradicional.  
 

 
 
 

Ourivesaria Isauria Ldª 
Rua do Ouro 184 
Tel. 21 342 50 91 

 
Tomada pelo actual proprietário em 2001, a firma existe há 
mais de meio século e sucede à Relojoaria Inglesa.    
 
 
 
 
 
 



 
Jaime Batista Ldª – Ourivesaria Joalharia 
Rua da Prata 83 
Tel. 21 342 84 46 
 
 
Loja convencional, decoração e mobiliário de 1950-1960, duas 
amplas montras flanqueando uma porta, encimada por um 
reclame em design actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ourivesaria Joaquim Baptista da Silva  

Rua Barros Queirós 48 
Tel. 21 886 04 61 

 
 
Embora à data da implantação da Republica já existisse, o 
primeiro arrendamento data de 1927, era então Muralha de 
Ouro. Os actuais donos tomaram o estabelecimento em 
1984, remodelaram a fachada e o interior: vitrines forradas a 
veludo grená, mobiliário em boa madeira, reclamo em tubo 
de néon.  
 
 
 

Ourivesaria Teixeira 
R. da Prata 266 
Tel. 21 887 74 96 
www.pesarum.com 
 
 
Inaugurada por Pedro S. Teixeira em 1922, como relojoaria, 
os filhos continuaram com o mesmo negócio e em 1983 o 
actual proprietário, João Teixeira, neto do fundador, passou a 
incluir artigos em ouro e prata. Com a experiência de 26 anos, 
criou marca própria "Pesarum" de criações genuínas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ourivesaria Leitão e Irmão  
Lgº do Chiado 16 e 17 
Tel. 21 325 78 70 
www.leitao-irmao.com 
 
Embora a firma exista desde 1887, a loja do Chiado abriu em 
2005 pelo desenho de Pedro Leitão: cores amarelo e cinza, 
alcatifa das mesmas cores mas mais suaves, banquetas de 
almofadas riscadas em cores fortes, desenhos de arte, apliques 
em vidro fosco. Atrás do balcão antigos moldes de jóias fazem a 
ponte com o passado e com a oficina. 
 
 
 
 
 

 
Liliana Jóias  

Rua de Santa Justa 97-99 
Tel. 21 343 21 74 

 
Foi Ourivesaria Xavier & Xavier Ldª e Electrigia Ldª antes de 
ser desde 1991 de Fátima & Tavares Ldª que remodelou em 
2000 pelo desenho de Jorge Teixeira: vitrines e balcão 
forradas a madeira clara, chão em pedra polida, montra em 
dois niveis, cada com 7 pequenas janelas, emolduradas a 
mármore negro.  
 
 
 
 

Ourivesaria Lisboa  
Rua da Betesga 2 
Tel. 21 346 27 43 
 
 
Fundada na véspera do armistício da II Guerra Mundial pela 
actriz Palmira Bastos, tem duas montras rasgadas, porta de ferro 
trabalhada com elegante L, umas mini-vitrines encastradas na 
fachada, ostenta a letras de bronze, o nome e as datas da 
fundação.  
 

 
 

Ourivesaria Luva de Ouro 
Rua do Ouro 244 
Tel. 21 322 54 40 

 
Terá sido luvaria até 1988, em que muda para ourivesaria, 
passando em 2003 para a actual proprietária em que a oferta é 
um equilíbrio entre as linhas tradicionais e as jóias de criadores 
lusos. O espaço é aberto e alegre de vitrines claras e luminosas. 
 
 



 
Relojoaria Maury 
Rua do Ouro 204 
Tel. 21 346 98 73 
 
 
Quiçá a relojoaria mais antiga de Lisboa, nome gravado na quina, 
integra hoje o grupo Ourivesaria Torres. A entrada é por uma 
passagem a cortar a esquina, interior amplo, balcão ao centro, 
duas colunas, tudo em granito preto-e-branco.    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ourivesaria da Moda 
Rua da Prata 257 
Tel. 21 342 14 31 

 
 
Fundada em 1906, vai na 5ª geração na mesma família. A 
decoração, dos anos 1980, é em pedra negra, porta em ferro 
forjado com bonito desenho, cinzenta, tem 200 kg de peso. Ao 
centro da sala está o ex-libris da casa: uma fonte em prata maciça de dois metros de altura.  
 
 
 

 
Ourivesaria Miguel Angelo 
Rua da Prata 58  
Tel. 21 887 74 41 
 
 
Fundada em 1933 por Leite, Ribeiro e Fastré Ldª , é hoje de 
Fernandes e Miguel Ângelo Ldª. Desde 1960 dedica-se à 
filigrana tendo marca registada – King of Filigree - que 
oferece em grande variedade, em ouro e prata. Teve fabrico 
próprio de joalharia antiga até c.1980. 
 

  
 
 

Ourivesaria Oliveira & Jácome ldª 
Rua da Prata 135 – 137 

Tel. 21 342 87 41 
 
 
Fundada por volta de 1807 por uma firma vinda do Porto, o 
interior, de meados do séc.XX, foi desenhado pelo arqtº 
Orlando Jácome. As pratas, as salvas, o belo samovar, em 
estilos inglês ou D.João V, atestam a prosperidade antiga.   



Ourivesaria Palajoias - A Romaria Ldª –  
Prª da Figueira 8 – C 
Tel. 21 342 20 09 
 
 
Uma família indo-paquistanesa compra em 1982 a Camisaria 
Romaria, para a transformar no seu negócio, ourivesaria e 
respectivos acessórios. Espaço airoso de vitrines emolduradas 
a madeira vermelha e fundo branco. 
 
 
 

 
 

Ourivesaria Paulista – Eufémia Oliveira Ldª 
Rua de S.Paulo 128 

Tel. 21 346 84 19 
 
 
Aberta em 1923 por Joaquim Gundersen relojoeiro  estrangeiro, 
passou para os actuais donos em 1995 que juntaram 
ourivesaria e joalharia à relojoaria. A decoração interior é em 
granito e alumínio, mantendo a fachada a traça de origem. 
 
 
 
 

Ourivesaria Pimenta  
rua Augusta 253 – 257 e rua Stª Justa 66 – 68 Tel. 21 342 45 64 
Ourivesaria Torres  
Rua Áurea  255   Tel. 21 347 27 53 
 
 
Vindo de Torres Vedras, Anselmo Torres adquire a casa Pimenta 
em 1936 e depois abre em 1950 a Ourivesaria Pimenta, com o 
filho Carlos. Em 1966 fundam a Ourivesaria Torres ao lado do 
elevador de Stª Justa, numa empresa familiar mas moderna e 
ambiciosa, que hoje se estende para alem da Baixa.  

 
 
 

Ourivesaria Portugal 
Rossio 122 

Tel. 21 346 94 46 
www.ourivesaria-portugal.pt 

 
 
Fundada em 1942 no gaveto com a rua da Betesga, ostenta um 
relógio embutido em cantaria lavrada, o que faz dela a esquina 
mais artística do Rossio. Com uma remodelação feita em 1992 
pelo traço de Fernanda Lamelas, é o mobiliário escuro de linhas 
direitas, que dá força e sobriedade á loja, tecto forrado da 
mesma madeira escura. 
 
 
 



 
Ourivesaria Portuense 
Rua da Madalena 38  
Tel. 21 886 96 86 
 
 
Fundada em 1898, apresenta uma magnífica porta de dois batentes, 
trabalhados em ferro, montras de aro igualmente em ferro, pintado a 
verde, bem ao estilo fins sec.XIX, inicio sec. XX.  
 
 
 
 
 

Ourivesaria Ribeiro 
Lgº S.Domingos 

 
 
Casa antiga, montras repletas de jóias usadas, algumas de 
trabalho antigo.    
 
 
 
 

 
Ourivesaria e relojoaria Ruby 
Rua Áurea 194 
Tel. 21 346 59 60 
 
 
Nome de preciosa pedra, foi um judeu alemão fugido à II Guerra 
Mundial, John Hallbriter, que fundou a firma, hoje propriedade dos 
seus ex-empregados, António Raimundo e Violeta Ferreira. 
 
 

 
 

Ourivesaria Salgado  
Rua do Ouro 87 

Tel. 21 346 91 23 
 
 
Com decoração de origem, montra e porta em metal dourado-
velho, cortinas fechando a vista para o interior bem guarnecidas de 
pratas e ouro antigos, foi fundada em 1956, vocacionada para os 
turistas americanos que compravam muita filigrana. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ourivesaria Santo Antão – Santos Catita Ldª 
Rua das Portas de Santo Antão 44 
Tel. 21 342 14 28 
 
Fundada cerca de 1920, é uma relíquia do início do séc.XX, com 
estantes altas, revestindo as paredes, alguns motivos esculpidos em 
madeira, pintada em branco. Por detrás do balcão, a balança de 
ourives, em redoma de vidro.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ourivesaria S.Domingos – Faria & Faria Ldª 
Lgº S.Domingos 31 

Tel. 21 886 30 86 
 
 
Fundada por dois irmãos Faria em 1917, foi em 1990 cedida 
pelos seus herdeiros aos actuais proprietários, empregados 
na altura. A decoração é alegre e luminosa, cores brancas e 
brilhantes, vendendo a tradicional ourivesaria portuguesa.  
 
 

Ourivesaria Santo Eloi Ldª 
R.Augusta 181-183 
Tel. 21 346 17 87 
 
 
Com o nome do patrono dos ourives, foi fundada em 1961 pelo pai 
do actual sócio-gerente, Luis Filipe Moreira: “O ourives deve inspirar 
confiança ao cliente, mostrar-lhe que não o engana, porque 
confiança, honestidade, eram qualidades chave dos ourives, os 
únicos mercadores representados na Corte no séc.XVIII”.  
 
 
 
 
 
 

 
Ourivesaria  Sarmento 

Rua do Ouro 251 
Tel. 21 342 67 74 

 
Em 1870 abria pela mão de Wenceslau Sarmento, trisavô dos 
actuais detentores da firma – os irmãos Rodrigo, Filipa Maria e 
Luísa Maria. Teve oficina própria até aos anos 1970. Em 1990 
foram feitas remodelações: decoração clássica, tecto pombalino a 
descoberto e na sala do fundo, uma exposição de peças antigas.  
 



 
 

 
Silva, Joalheiros e Prateiros  
Lgº Camões 40 – 41 
Tel. 21 342 63 20 
 
Fundada em 1895 pelo avô do actual sócio-gerente, o sr. 
Francisco Marques da Silva, é uma pérola de decoração em 
estilo Império da autoria do arqtº Fernando Ramalho. Com 
móveis pintados a verde e dourado, outros em mogno 
escuro, as montras abrem para ambos os lados do gaveto 
dando ampla visão dos artigos nelas expostos.  
 

 
 

Ourivesaria Talismã 
Rua do Ouro 200 
Tel. 21 342 27 89 

 
 
O nome tem a ver com figura ou sinais gravados em pedra ou metal, 
a que se atribuem poderes sobrenaturais, amuleto, o que estão na 
origem de muita obra de ourivesaria e joalharia. Estabelecimento em 
vão-de-escada, bem arranjado, fachada dum alumínio claro e 
simples.  
 
 
 
 
Teresa Almeida Ldª 
Rua da Madalena 67 
Tel. 21 887 76 72 
 
Aberto em c.1984, é do tamanho duma sala, de compra e venda de ouro, prata, jóias, moedas, 
porcelanas da Companhia das Índias, antiguidades em geral.  
 
 
 

Ourivesaria Turquesa – L.A. & Soares Ldª 
Rua Barros Queirós 42 

Tel. 21 886 46 02 
 
 
Vistosa ourivesaria, plena de luz, fachada atraente, aberta em 
1950, o nome deriva da flor que a esposa do fundador mais 
gostava e que em 2000 cedeu ao actual proprietário, Júlio Pardal 
e esposa.  
 
 
 
 
 
 



O FABRICO DE OURIVESARIA E JOALHARIA  NA  BAIXA  E  CHIADO 
 
 
 
Fernando Joalheiro 
Rua dos Fanqueiros 122, 3º esqº 
 
Nascido em 1939 aprendeu com o mestre Guilherme Marques a arte de ourives. Em 1968 abriu a 
Manuel & Fernando Ldª com Manuel Francisco –- antes de se mudarem em 1976 para o espaço 
onde ambos tinham trabalhado – a Carvalho & Castro Ldª.  Em 1987 rompe a sociedade e 
estabelece-se na rua dos Fanqueiros, a Fernando Joalheiro, de que cedeu posição em 2008, 
mantendo-se como director técnico.  
 

 
Jorge Costa e  Mário Costa  

Rua do Ouro 210, 1º dtº 
Tel. 21 346 32 29 

 
Nascido em 1952, o ourives Mário Costa sucedeu ao pai Jorge 
Costa em 1992 à frente da firma familiar de fabrico de 
ourivesaria, fundada por volta de 1950 e a oficina chegou a ter 7 
empregados. Iniciou-se como aprendiz, enquanto estudava 
ourivesaria na Escola António Arroio. Tirou punção em 1992.  
 
 
 

José Nunes Pedro – oficina de ourivesaria e joalharia 
Rua S.Nicolau 23, 4º F 
 
 
É uma oficina com 5 jovens fabricantes de ourives dos quais 
duas senhoras, orientados por José Pedro, nascido em 1928: 
“Comecei aos 16 anos já por conta própria. Sempre fui um bom 
copiador, primeiro fui gravador e depois é que passei a fabricar 
obra de ourives e cheguei de ter aqui 16 empregados comigo, 
desde 1937, neste mesmo local”.  
 

 
Luís Serumbia  
Rua dos Fanqueiros 267, 3ª esqº 
 
È um artífice de ourives com idade entre os 30 a 40 anos, oficina desde os anos 1990, tendo 
aprendido com Fernando Pereira.  
 
 
Manuel & Fernando Ldª - Artífices de ourivesaria e joalharia  
Rua do Ouro 292, 4º D 
Tel. 21 342 50 65 
 
No local existiu uma das melhores oficinas de joalharia de Lisboa – a Carvalho & Castro Ldª – onde 
o sr. Manuel Francisco foi empregado até 1968 e já estabelecido por sua conta tomou em 1976 ao 
seu antigo patrão, Sr. Carvalho, “um dos melhores joalheiros”. As fotografias na parede ostentam 
belas jóias por si feitas. É desde há muito membro da Direcção da Associação de Industriais de 
Ourivesaria do Sul, foi longos anos seu presidente e deu formação, apesar de não ter curso de 
joalharia. Os seus trabalhos vão para ourivesarias de referência e forneceu moldes para a Cartier. 
 



 
Máximo Jorge Rocha 
Rua da Prata 276, 3º 
Tel. 21 887 83 33  www.maxroche.com 
 
Nascido em 1928, foi aprendiz de ourivesaria dos 14 aos 19 anos na 
oficina de Carlos Faria, depois por conta própria, como conserteiro. “Em 
1956 mudei-me para este local, com os melhores empregados que 
havia e obtive a minha marca de contrastaria. Cheguei a ter 16 
empregados ao mesmo tempo! Tenho um artista excepcional a trabalhar 
comigo, Alfredo Santos. A obra-prima da casa foi e é o coche de 
D.Maria Benedita do Museu dos Coches. A marca de estilista é Max 
Roche. 

 
Nunes Garrido & irmão Ldª 

Rua Martim Vaz 38-40 
Tel. 21 886 45 17 

 
 
Empresa de dois irmãos fundada em 1942, que chegou a 
fabricar caixas de relógio em ouro nos anos 1950, isqueiros em 
ouro Dunhill, e sempre obra para ourivesaria. Chegou a ter 
uma vintena de empregados, nos anos 1950, em que fizeram 
os próprios cunhos cortantes, numa espaçosa e bem equipada 
oficina. 
 
 
Oliveira, Lopes & Almeida Ldª - Joalheiros fabricantes 
Rua da Prata 198, 3ºEsqº 
Tel. 21 887 78 08 
 
 
Fundada em 1965 por três sócios, só o primeiro, Manuel Oliveira, permanece na firma. Tendo 
começado como aprendiz em 1951, aos 21 anos tirava o seu ponção e abria a sua própria oficina, a 
M.J.F.Oliveira. Depois na Oliveira, Lopes & Almeida Ldª continuou o fabrico de alta joalharia para as 
ourivesarias nacionais, onde chegou a ter 42 empregados, hoje sozinho, tem punção próprio desde 
a fundação, adquiriu a centrifugadora para moldes logo em 1965, importada dos EUA, alem de 
outras máquinas eléctricas. Foi a primeira a fazer a colecção de medalhas dos signos do Zodíaco. 

 
 

 
Oliveira & Rodriguez Ldª 

Prª Figueira 6, 3º 
Tel. 21 342 16 37 

 
 
Criada em 1940, foi adquirida em 1989 pelo actual proprietário, 
António Pereira, que chegou a ter 9 empregados, hoje trabalha 
sozinho, embora a oficina disponha de 7 bancadas, bem  
equipadas, em espaço amplo e bem iluminado. Fabrica anéis, 
berloques e malhas, possui dois contrastes, de fabricante e de 
importação e colabora com a designer Irina Duque.    
 

 
 



Rui G. Duarte e Paula Simões – Atelier de Joalharia 
Rua da Prata 141, 3º 
Tel. 21 343 14 98 
 
 
Rui Duarte expõe habitualmente na feira de antiguidades e 
de joalharia e fornece directamente para as joalharias 
lisboetas. “Uma das peças mais belas que fiz foi um 
berloque em platina, esfera armilar cravada com diamantes, 
com os continentes recortados à escala, girando sobre um 

eixo”. Já Paula Simões, dedica-se à ourivesaria “pesada”, tendo começado em 1982 com o pai 
ourives, sentiu-se reconhecida quando executou peças segundo Dali: uma chuva de pérolas e duas 
coroas ortodoxas, uma com turquesa e outra com granada, as expôs, tendo por isso sido convidada 
para trabalhar nos EUA.   Foto  Luis Pavão 
 
 
José Massaquione de Almeida 
Ourives conserteiro 
 
Nascido em 1916, começou com 13 anos nas ourivesarias da Mouraria, onde arranjava fios, e 
estabeleceu-se em 1949 com ponção próprio e firma – Albuquerque e Massaquione Ldª  de conserto 
e fabrico de jóia. Aos 50 anos foi trabalhar para a oficina de Jorge Costa na Baixa. “Ser ourives é ter 
gosto e paciência pois nem tudo corre bem: a diferença entre o aprendiz e o oficial é que aquele 
escangalha e não arranja e este sim! Só assim se é um conserteiro a valer!” 
 
 
 
 
 
 
OS CRIATIVOS OU NOVOS  JOALHEIROS  
DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 
 
 

Atelier Plum 
Praça da Figueira 7, 3º dtº 

Tel. 21 343 23 22 
 
 
 
É uma nova vaga de criadores jovens, cada qual com a sua 
produção e linha própria: Pedro Cruz, Paula Paour, Vera Mansoni, 
Inês Calado, Fazem uma exposição anual. Pedro Cruz cria em 
ouro, prata, pedras, gemas directamente para o cliente. Vera 
Manzoni iniciou-se em 2005. “Ser joalheiro é ir ao encontro da 
pessoa, agradar e estabelecer uma relação com o cliente. 
Costumo dizer que uma jóia só está viva quando está num corpo”.  
 
 
 
 



Teorias Simples Ldª – Oficinas  
Rua de S.Julião 7 
Tel. 21 887 75 25 
 
 
É uma oficina nova, de espelho comprido, uma bancada 
comum em claro pinho onde todos trabalham, lado a lado. 
Algumas jóias expostas e ao fundo uma oficina à vista, bem 
equipada e arrumada. Produzem por encomenda, jóias, 
transformações e acessórios. São vários artistas saídos do 
ARCO: Nininha Guimarães dos Santos, a fundadora, Artur 

Madeira, Rita Faustino e Teresa Martins, que trabalham diversos materiais donde ouro e prata. 
 
 
 
 
OS  RELOJOEIROS  DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 
 
 
 
 

António Miranda Soares – oficina de relojoaria 
Pçª Restauradores  13, 3º porta 74 

 
Nascido em 1930, relojoeiro conserteiro desde os 14 anos, 
estabelece-se ali em 1964, numa sala cheia de relógios 
pendurados na parede, com duas bancadas onde antes já 
trabalhou com mais quatro relojoeiros. 
 
 
 
 
 
 

 
João Conde – Relojoeiro e Joalheiro ldª 
Rua do Comércio 6 
Tel. 21 887 69 23 
 
 
João Conde aprendeu a relojoaria desde os seus 13 anos, na 
Casa Pia e estabeleceu-se em 1960. A sua obra mais 
conseguida foi recuperar um relógio de bolso de repetição do 
séc.XIX. “O relojoeiro tem de ter a sensibilidade das coisas, 
habilidade, uma «inteligência de mãos», é uma questão de 
paciência, não forçar as peças, ver onde elas encaixam e como 
se articulam, é só”.!  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
Relojoaria e Ourivesaria Justus 

Rua Áurea 133 
Tel. 21 346 24 05 

 
Antes Ourivesaria Cayres, foi adquirida pelo pai do actual 
dono, José Vicente Knoblich, que também comprara a 
Relojoaria Justus na rua Nova do Almada, desaparecida 
no incêndio de 1988. Aprendeu o oficio com o pai, sem 
curso ou estágio de relojoeiro, é dos Pathek Philippe (o 
rolls-royce da relojoaria) que mais se orgulha de ter 
reparado. Um Jeremias Girod com uma máquina Mauret e 
um Cazajous, são algumas peças da pequena mas bem 
guarnecida loja.  
 
 
 

 
Matos & Santos ldª – Relojoaria Gundersen 
Rua de S.Paulo 63-65 
Tel. 21 342 77 10 
 
 
É uma pequena lojinha discreta que se impõem pela utilidade e 
raridade: relojoaria de consertos, somente, com um único artífice e 
proprietário, o sr. Joaquim Matos que repara relógios mecânicos, 
de quartzo, analógicos, digitais e cronómetros. Tomou em 1974/5 
este estabelecimento, criado em 1918 por Jorge Gundersen, duma 
família de relojoeiros estrangeiros.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Relojoaria Quartzo Ldª 
Rua dos Douradores 102 

Tel. 21 887 90 47 
 
 
Escassos metros quadrados, expõem relógios de parede, coisa já 
rara, sobretudo que só relojoarias, praticamente já não há. E a 
Relojoaria Quartzo é prova disso. Aberto em 1975 por João Conde, 
é de Casimiro e Amândia Fernandes desde 1987, que asseguram 
uma requintada selecção de peças de ourivesaria nacionais, a 
venda e reparação de relógios.  
 
 
 
 
 
 
 



Relojoaria Suiça 
Rua Áurea 252-266 
Tel. 21 346 79 30 
 
 
Na esquina com a rua de S.Justa, é o espaço mais útil e concorrido do 
ramo: consertos por dois veteranos da relojoaria, que muito resolvem 
e a muitos atendem: Sr.António Durão, relojoeiro com mais de 60 anos 
e o sr.Manuel Lopes encarregado da Neves & Carvalho Ldª e há mais 
de 50 anos ali no estabelecimento, fundado em 1927. 
 
 
 
 
 

 
 
OS ARMAZÉNS  E  DEPÓSITOS  DE OURIVESARIA  E  RELOJOARIA  
DA  BAIXA  E  DO  CHIADO 

 
A Afinadora Ldª  
António José dos Santos Gomes 
Rua Barros Queirós 39, 2ºE 
Rua das Portas de S.Antão 18, 2º 
Tel. 21 342 33 29 
 
António Gomes, possui um negócio integrado: um armazém de 
ferramentas e acessórios para relojoaria, ourivesaria e dentista, a 
Afinadora, centenária; uma fábrica de ourives em Sintra e um 

comércio de ourives e joalharia na rua das Portas de S.Antão. Tem ponção próprio desde 1989. A 
Afinadora forneceu prata à própria Casa da Moeda e desde 1963, tem fundição e ensaio de ouro e 
prata.  
 

Netto Ldª – Acessórios de Relojoaria 
Rua dos Correeiros 92, 2º dtº 

Tel. 21 342 47 41 
 
Antiga e importante armazém de peças e acessórios para 
relógios criada em 1897, sobrevive hoje com o seu único 
empregado que se ocupa em pequenas reparações.  
 

 
SIRA – Sociedade 
Importadora de Relógios e Acessórios Ldª 
Rua dos Correeiros 162, 2ºEsqº 
Tel. 21 342 35 49 
 
É o melhor armazenista de acessórios e ferramentas para 
relojoaria, ourivesaria e gravações. Criado em 1960, é o típico 
armazém da Baixa: balcão corrido, armários de pequenas 
gavetas e relógios de parede, mas que já entraram no filme “O 
relojoeiro” de José Viana, sendo hoje colecção da casa.  
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